RETKEILIJÄN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Salpalinja on noin 1200 kilometrin mittainen massiivinen puolustuslinja, joka rakennettiin vuosina 1940-1941 ja 1944 Suomen
itärajan puolustamiseksi. Aseman virallinen nimi on Suomen Salpa,
mutta sitä kutsutaan Salpalinjaksi tai Salpa-asemaksi. Salpalinjan
kestävyyttä ei koskaan jouduttu testaamaan taisteluissa, mutta vahva puolustusasema vaikutti olemassaolollaan aselevon
syntymiseen syyskuussa 1944 ja Suomen säilymiseen itsenäisenä
valtiona.

Tulenteko
Tulenteko on sallittu vain sille osoitetulla paikalla. Metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on aina kielletty. Jos sytytät
nuotion, huolehdi myös sammuttamisesta. Käytä polttopuita
maltillisesti.

427 40 miehen majoituskorsu
Panssarikivieste, Kylmälä

310/443 Kaksi konekiväärikupua ja 40 miehen
majoituskorsu, panssarintorjuntatykin suoja
Estekivilouhos, Jermula
Tykistöasema

Linnoittajien parakkikylä

311/348 Panssarintorjuntatykin ja konekiväärin tunneli
sekä 80 miehen majoitustila
420 40 miehen majoituskorsu
Estekivilouhos, Muhikko
B182 Konekiväärin ja 20 miehen majoituskorsu
B186 Panssarintorjuntatykin ja konekiväärin korsu
sekä 20 miehen majoitustila
B166 80 miehen majoitus- ja tulenjohtotunneli

MIEHIKKÄLÄN SALPALINJA-MUSEO

Eräopas Erkki Rikkola
Puh. 046 562 1820
erkki.rikkola@hotmail.com

Salpalinja-museon järeästi linnoitettu museoalue on rakennettu
aikanaan vahvennetun komppanian puolustuskeskukseksi. Museon perusnäyttelyssä yhdistyvät historia, luonto, autenttiset
linnoitukset ja audiovisuaalinen esitystapa. Opastettu kierros
museoalueella sisältyy pääsylipun hintaan.

Rooliopas Rissanen/Kari Suoknuuti
Puh. 040 506 8087
kari.suoknuuti@luukku.com
www.rooliopasrissanen.fi

Museokahvilasta löydät suolaiset ja makeat herkut ulkoilun
lomaan ja museomyymälässä voit tehdä uniikkeja historiaan,
luontoon ja paikalliseen käsityöhön liittyviä ostoksia.

K-Linnoiteretket/Juha Kilpeläinen
Puh. 040 588 5879
juha@sotahistoriamatkat.fi
www.sotahistoriamatkat.fi

Museo on ainutlaatuinen ympäristö myös kokous- ja juhlapalveluille, erikoisuutena 14 hengen kabinetti tulenjohtokorsussa
syvällä maan alla. Tasokas, 64-paikkainen tilausravintola ja
tilaussauna Motti palvelevat ryhmäasiakkaita ympäri vuoden.
Nostalginen 80-paikkainen Salpamaja mahdollistaa kesäaikana
suurempienkin tapahtumien järjestämisen.

Sihkarinkallio

Miehikkälän Salpalinja-museo
Säästöpirtintie 70
49700 Miehikkälä
Avoinna
Kesä-elokuussa ma-su klo 10-18
Touko- ja syyskuussa ke-su klo 10-18
Tilauksesta ryhmille ympäri vuoden.
Katso tapahtumat Facebookista!

SALPALINJA-MUSEO 318

386
2,7 km

Tiedustelut ja varaukset
Puh. 040 744 7961/044 383 5091
salpamuseo@miehikkala.fi
www.salpalinjamuseo.fi

Panssari
kivieste

Kivilouhos

Taitto: Tandem Graphics
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B167 Konekiväärin ja 20 miehen majoituskorsu
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Takamaa

Salpapolulle voi lähteä myös oppaiden kanssa, jotka kertovat
Salpalinjan historiasta ja luonnosta.

Miehikkälän puolella karut sorakankaat vuorottelevat rapakivikallioiden, soiden, pienten järvien ja lampien täyttämien
painanteiden kanssa. Maaston korkeuserot ovat suurempia
kuin Virolahdella. Rapakivialueelle tyypilliset jyrkkärantaiset
kalliojärvet lisäävät maiseman jylhää vetovoimaa. Korkeimpia
mäkiä ja kallioita on alueen pohjoisosissa, joka on laajojen
metsien peittämää, erämaista ja asumatonta aluetta.

Sotavankien hautausmaat

Tiedustelut ja varaukset:
Miehikkälän kehittämissäätiö
Raimo Ukkola
Puh. 050 352 7490
m.k.saatio@gmail.com
mks.suntuubi.com

SALPAPOLULLE OPPAAN KANSSA

Salpapolku kulkee vaihtelevassa ja monipuolisessa luonnossa
Virolahden ja Miehikkälän alueilla. Virolahden puolella luonto
on karua ja vaihtelevaa. Korkeuserot ovat pieniä ja kivikkoiset
sorakankaat vuorottelevat silokallioiden, lampien, soiden
ja jokien täyttämien laaksojen kanssa. Salpapolulla pääsee
tutustumaan niin Vaalimaanjoen kuin Virojoenkin maaseutumaisemaan.

386 Tulenjohtokuvun ja 30 miehen majoituskorsu,
panssarintorjuntatykin suoja

3,4 km

Salpavaellus on Kaakonkulman reserviläisjärjestöjen vuosittain
kesäaikaan järjestämä kaikille avoin valtakunnallinen vaellustapahtuma. Salpavaellus muodostuu useista eri reittivaihtoehdoista. Opastetulla vaelluksella tutustutaan laajemmin
Salpalinjan kohteisiin. Lue lisää: www.salpavaellus.net

LUONTO SALPAPOLULLA

318 Kenttätykin ja konekiväärin korsu sekä 20 miehen
majoitustila, panssarintorjuntatykin suoja

Säästöpirtti
Vuokrattava ympärivuotinen loma-asunto ja kesäkäyttöön
sopiva majoitusaitta Salpalinja-museon läheisyydessä,
Pitkälammen rannalla. Päärakennuksessa keittiö-, sauna- ja
peseytymistilat. Varavuoteita suurempien ryhmien tarpeisiin.

SALPAVAELLUS

Myös Miehikkälässä on erittäin hyviä linturetkeilykohteita.
Linnustokartoituksessa Salpapolun varrelta on löytynyt 97
pesivää lintulajia. Salpalinjan panssarikivieste muodostaa
ryteikköisen pesimäympäristön, jossa peukaloinen, punarinta
ja rautiainen viihtyvät erittäin hyvin. Reitin varren kiinnostavia
havaintoja ovat kangaskiuru, kapustarinta, härkälintu,
kuhankeittäjä, idänuunilintu, pohjansirkku, hemppo,
ruisrääkkä, uuttukyyhky sekä viisi tikkalajia.

309 Konekiväärin ja 30 miehen majoituskorsu,
panssarintorjuntatykin suoja

Sihkarinkallio
Vuokrattava 20 hengen kota Myllylammen kallioisella
rannalla. Parkkipaikka, laavu, tulentekopaikka, käymälä,
vesipiste ja näkötorni. Tiedustelut ja varaukset: Puh. 05 74 901

Luonnossa liikkuminen
Käytä merkittyjä reittejä ja polkuja. Noudata jokamiehenoikeuksiin liittyviä velvollisuuksia. Aiheuta mahdollisimman vähän
haittaa ja häiriötä luonnolle, muille retkeilijöille ja paikalliselle
asutukselle.

Kartan tiedot ovat päteviä vuoden 2019 loppuun.
Tarkista tämän jälkeen mahdolliset reittiin tulleet
muutokset Miehikkälän tai Virolahden matkailusta.

5,5 km

Elo-lokakuussa myös petolintujen muuttoreitti kulkee
Virolahden ylitse. Lisäksi Virolahti on yksi tunnetuimmista
perhosten keräilypaikoista, johon tullaan etsimään
harvinaisuuksia ympäri Suomea.

SALPAPOLUN LINNOITUSKOHTEET
MIEHIKKÄLÄSSÄ JA LAPPEENRANNASSA

Jermula
Vuokrattava eräkämppä, sauna ja 20 hengen kota rauhallisen
Häyhinlammen rannalla. Parkkipaikka, laavu, tulentekopaikka,
käymälä, uimapaikka ja vesipiste.
Tiedustelut ja varaukset: Puh. 040 1991 964

Roskaton retkeily
Taukopaikoilla ei ole järjestettyä jätehuoltoa. Siivoa jälkesi,
äläkä roskaa ympäristöäsi. Polta vain palavat roskat ja vie
muut roskat mukanasi.

4,9 km

Sotavankien
hautausmaa

Virolahti on erittäin suosittu lintumatkailukohde. Arktikan
aikaan toukokuussa alueen yli lentää miljoonia sorsa- ja
rantalintuja pesimään Siperian tundralle. Tällöin tuhannet
lintuharrastajat vierailevat parhailla rannikon tarkkailupaikoilla.
Virolahdella pääsee näkemään myös harvinaisuuksia kuten
mustahaikaroita, punakaulahanhia, kiljukotkia ja haarahaukkoja.

Salpa-aseman tyypillisin kantalinnoite on 20 miehen konekivääriasema ja majoituskorsu, joita rakennettiin noin 170. Yhden tällaisen
korsun rakentamiseen tarvittiin noin 3000 silloista kuorma-autolastia rakennusmateriaalia.

Muhikko
Vuokrattava, vanha hirsinen eräkämppä, sauna, grillikatos,
käymälä ja uimapaikka Vaalimaanjoen rannalla.
Tiedustelut ja varaukset:
Kymenlaakson Virkistysalueyhdistys
Puh. 0400 452 270
www.kyvi.fi

Juomavesi
Kaikilla taukopaikoilla ei ole juomavesikaivoja. Juomavettä saa
Harjusta, molemmilta museoilta, Sihkarinkalliolta ja Jermulasta.

LINTUMATKAILU ALUEELLA

Salpa-asema on itsenäisen Suomen tähän saakka mittavin rakennustyö. Monirivistä panssariestekivilinjaa pystytettiin itärajalle
noin 225 kilometriä ja piikkilankaesteitäkin yli 300 kilometriä.
Taistelu- ja yhdyshautaa kaivettiin ja louhittiin yli 350 kilometriä.

SALPAPOLUN LEVÄHDYSPAIKAT JA
PALVELUT, MIEHIKKÄLÄ

inlampi
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SALPALINJAN RAKENTAMINEN

1,3 km

103

Salpapolun varrella on useita tauko- ja yöpymispaikkoja, jotka ovat jokamiehen oikeuksin ja velvollisuuksin retkeilijöiden
käytettävissä. Maasto ja maisema reitin varrella on hyvin
vaihtelevaa. Polun eteläisin pää on Virolahden Harjussa,
josta reitti kulkee tyypillisen kaakkoissuomalaisen maaseutumaiseman kautta erämaisiin metsäalueisiin Miehikkälän
takamaille. Matkan varrelle sijoittuu kaksi museota, Virolahden Bunkkerimuseo ja Miehikkälän Salpalinja-museo.

SALPAPOLUN REITTIKUVAUS
Pituus
Harju-Hostikan luola 50 km.
Vaativuus
Keskivaativa. Reitillä on jonkin verran korkeuseroja ja hieman
vaikeampikulkuisia osia.
Käyttöaika
Sulan maan aikana niin patikointiin kuin maastopyöräilyyn.

Ravijoki
Vahtivuori
Matsun taukopaikka
Bunkkerimuseon taukopaikka
Pyyhinlampi
Jermula
Salpalinja-museo
Sihkarinkallio
Härkämäki
Muhikko
Takamaa
Hostikka

PALAUTE JA ILMOITUKSET VIOISTA
N6710299 E529914
N6712015 E530079
N6714348 E532810
N6715709 E532643
N6723866 E532960
N6726059 E534999
N6727779 E536652
N6727955 E537433
N6729091 E537563
N6731753 E537345
N6734187 E538545
N6737969 E543098

Korsujen olosuhteet, riskit ja varustautuminen
Reittikarttaan on merkitty korsuja, joihin voi tutustua. Huomioi,
että korsujen sisällä ei ole matkapuhelimen käytön edellyttämää
kenttää. Reitillä saattaa olla muitakin katvealueita.
Korsuissa ei ole valaistusta. Niihin tutustuessa mukana tulee olla
taskulamppu ja varavalolähde. Ilman valoa korsuista ja etenkin
luolista on vaikea löytää ulos. Lattioilla ja korsuihin vievissä portaissa voi olla keväällä ja alkukesällä jäätä ja vettä, jolloin niissä on
liukastumisriski.
Kallioon louhittujen korsujen sisäänmenoaukot ovat matalia.
Korsuissa voi olla syviä kaivoja, teräviä ulokkeita, rautatappeja
seinissä ja katoissa sekä pudotuksia. Suosittelemme käyttämään
pyöräilykypärää korsuihin mentäessä. Lippalakki on hyvä ottaa
pois, koska se madaltaa näkökenttää ja lisää päähän kohdistuvien
kolhujen riskiä. Huomioi myös putoamisvaara korsujen katoilta
sekä taistelu- ja yhdyshautojen reunoilta.

Jos havaitset rakenteen rikkoontumisen, muun retkeilyn onnistumiseen vaikuttavan asian tai haluat antaa palautetta tai
kehittämisehdotuksia, ota yhteyttä reitin ylläpitäjään.
Ma-pe klo 8-16
Virolahti ja Miehikkälä
Kunnaninsinööri
Puh. 050 389 2151
Muina aikoina kiireellisissä asioissa
Teknisen toimen päivystäjä
Virolahti, puh. 050 3892 160
Miehikkälä, puh. 0400 346 552
Lappeenrannan reittiosuuden ylläpidosta vastaa
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö. www.ekvas.fi/palaute ja
Ylämaan kotiseutuyhdistys, Hannu Heinonen, p. 045 633 8420

NÄIN MATKUSTAT SALPAPOLULLE!
Virolahden Bunkkerimuseolta ja Miehikkälän Salpalinjamuseolta on lähimmälle bussipysäkille noin 2 kilometriä.
Ravijoen pysäkki on aivan vaellusreitin vieressä. Bussilla pääsee
Salpapolulle Kotkan, Haminan ja Lappeenrannan suunnasta.
Kouvolasta tullessa tulee varautua bussin vaihtoon Haminassa.
Bussiaikataulut
www.matkahuolto.fi
www.kotkanaikataulut.fi

Taksi
Puh. 0100 87222
www.kymenlaaksontaksi.fi

Lepakot
Korsuissa ja luolissa voi olla lepakoita. Kaikki lepakkolajit ovat
rauhoitettuja, ja osa niistä on uhanalaisia. Älä häiritse lepakoita.

SALPAPOLUN LEVÄHDYSPAIKAT JA
PALVELUT, VIROLAHTI

Kulkusuunta
Reittiä voi kulkea kumpaan suuntaan tahansa.

Ratsukot
Reitillä on kohtia, jossa saatat kohdata ratsastajia. Pyöräilijöiden
on hyvä poistua uralta kohtaamistilanteessa.

Harjun oppimiskeskus
Varaussauna, majoitustiloja, Ravintola Aura ja Kesäkahvila Kiessi.
Tiedustelut ja varaukset:
Puh. 044 739 4040
ravintola@harjunopk.fi
www.harjunopk.fi

Taukopaikat
Reitin varrella on 12 taukopaikkaa. Lähes kaikilla taukopaikoilla
on tulentekopaikka ja ulkokäymälä. Telttailu taukopaikoilla on
mahdollista lukuunottamatta Ravijoen taukopaikkaa. Telttapaikka osoitetaan Miehikkälän Salpalinja-museolta tiedusteltaessa.

Liikenneturvallisuus reitillä
Salpapolku kulkee toisinaan teitä pitkin ja valtateiden yli. Tien
ylitykset on merkitty varoitusmerkein. Bunkkerimuseon kohdalla
reitti ylittää valtatien, jolla on paljon raskasta liikennettä. Ylityskohdassa ei ole suojatietä ja näkyvyys on huono. Ole normaalia
varovaisempi etenkin sateisella tai sumuisella säällä. Käytä pimeän
aikaan heijastimia. Ajoradalla jalankulkijan on käytettävä vasenta
reunaa, jollei oikean reunan käyttäminen ole kulkureitin tai muiden
syiden vuoksi turvallisempaa.

Museon perusnäyttely kertoo visuaalisesti ja moniaistillisesti historiallisesta Salpalinjasta, sen rakentamisesta ja
puolustuslinjan kätkeytymisestä ympäröivään luontoon.
Sisänäyttelytiloissa pääset kulkemaan hämyistä yhdyshautaa pitkin ja kurkistamaan sisälle tervantuoksuiseen
puukorsuun.
Ulkomuseoalueella voit nähdä ja kokea, miten luonto on
muokannut Salpalinjaa. Piha-alueella on mielenkiintoisia
linnoituskohteita, ja lisää nähtävää löydät uuden, 4 km:n
mittaisen luontopolun varrelta.

Ravijoen paloasema
VPK:n ja Ravijoen Erämiehet Ry:n ylläpitämä sauna.
Tiedustelut ja varaukset:
Puh. 0400 882 060

47

3 20 miehen majoituskorsu
47 Konekiväärikorsu ja 20 miehen majoitustila
181 Panssarintorjuntatykin ja konekiväärin korsu
sekä 20 miehen majoitustila
17 Konekiväärikorsu ja 80 miehen majoitusluola
144 Panssarintorjuntatykin ja konekiväärin korsu
sekä 40 miehen majoitustila
335/99 Konekivääripesäke ja 20 miehen majoituskorsu
220 Panssarintorjuntatykin ja konekiväärin korsu
sekä 20 miehen majoitustila
65 Kahden konekiväärin korsu ja 20 hengen majoitustila
toinen konekivääri vasikassa eli sivuasemassa

Avoinna
Touko- ja syyskuussa pe-la klo 10-18
Kesä-elokuussa ma-su klo 10-18
Tilauksesta ympäri vuoden.

270 Panssarintorjuntatykin kahden konekiväärin korsu
sekä 20 miehen majoitustila, toinen konekivääri
vasikassa eli sivuasemassa

Tiedustelut ja varaukset
Puh. 040 710 7340/040 710 7339
bunkkerimuseo@virolahti.fi
www.bunkkerimuseo.fi

64 40 miehen majoituskorsu, panssaritorjuntatykin suoja
240 Kahden konekiväärin korsu ja 80 miehen majoitusluola

Kotka Hamina
Helsinki

272 Konekiväärikupu ja 40 miehen majoituskorsu,
panssaritorjuntatykin suoja

2
3

2 40 miehen majoitusluola
11 Konekiväärikorsu ja 20 hengen majoitusluola

103 30 hengen majoituskorsu

Virolahden Bunkkerimuseo
Vaalimaantie 1318
49960 Ala-Pihlaja

11

181
Harju

Salpapolun linnoituskohteet Virolahdella

Päämajankallio, estekivilouhos
Museon yhteydessä on kahvila, joka tarjoaa suolaista ja
makeaa pikkunälkään. Ryhmille on ruokailumahdollisuus
ennakkovarauksella. Museoshopin valikoimissa on mm.
aiheeseen liittyviä tuotteita ja kirjoja.

Miehikkälä
Virolahti

Arvio kulkemiseen kuluvasta ajasta
Patikoijat 2-3 vrk.
Maastopyöräilijät 1-2 vrk.

Opasteet
Reitti on merkitty maastoon sinisillä reittiopasteilla, viitoilla ja
Salpapolku-logolla. Lähtöpisteissä ja taukopaikoilla on reitistä ja
kohteen historiasta kertovat opastaulut.

VIROLAHDEN BUNKKERIMUSEO
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Vahtivuori
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BUNKKERIMUSEO
Salpapolku on 50 kilometrin pituinen, Salpalinjaa mukaileva
retkeilyreitti Virolahden ja Miehikkälän kuntien alueilla. Itärajan suojaksi rakennettu Salpalinja ulottuu Suomenlahdelta
Savukoskelle, kevyemmin linnoitettuna aina Jäämerelle
saakka. Salpapolun varrella voit tuntea Suomen sotahistorian läsnäolon tutustumalla lukuisiin korsuihin ja muihin
linnoituskohteisiin.

Taukopaikkojen koordinaatit:

Ravijoen
taukopaikka

64
220

Matsun
taukopaikka

270
65

5,5 km

JAA RETKESI SOMESSA!
#salpapolku
#visitkotkahamina
#luonnostaanvahva
#visitvirolahti
#miehikkälä
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SALPAPOLKU

Salpapolku
Retkeilykartta

